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अभेरयकेच्मा इनतशावातल्मा नामकाॊभध्मे केवी जोन्वचॊ 
वलळऴे स्थान आशे. ककत्मेक रोककथाॊचे नामक 
काल्ऩननक अवतात ऩण केवी जोन्व भात्र खयोखयच 
शोऊन गेरा.  

केवीरा आगगाडीचॊ बायी प्रेभ शोतॊ. त्मारा 
आगगाडीफद्दरच्मा वगळ्माच गोष्टी खूऩ आलडामच्मा. 
आगगाडीचा इॊजजननमय व्शामचॊ एलढी एकच त्माची इच्छा 
शोती.  

आजकारच्मा रशान भरुाॊना अलकाळमानात फवनू 
लेगलेगळ्मा ग्रशाॊलय जालॊवॊ लाटत अवेर ऩण केवी 
जोन्वच्मा रशानऩणी भात्र आगागडीच्मा इॊजजनभध्मे 
इॊजजननमय म्शणून काभ कयणॊ शे वगळ्मात भोठ्ठॊ आणण 
भस्त स्लप्न शोतॊ.  

केवी इॊजजननमय झारा वदु्धा आणण आऩण एक ळयू 
भाणूव आशोत शे शी त्मानॊ सवद्ध करून दाखलरॊ.  

आजकार आगगाडीलय काभ कयणाऱ्मा रोकाॊच्मा बाऴते 
“केवी जोन्व” चा अथथ अवतो - इॊजजननमय आणण तोशी 
एकदभ चऩऱ इॊजजननमय! 

केवी जोन्वचा जन्भ कें टकीभधल्मा केवी नालाच्मा 
गालात झारा. गालाच्मा नालालरूनच त्माचॊ टोऩणनाल 
ऩडरॊ. इॊग्रजीत गालाच्मा नालाचॊ आणण केवीच्मा नालाचॊ 
स्ऩेसर ॊग लेगऱॊ अवरॊ तयी उच्चाय एकच आशे.  

केवीचॊ खयॊ नाल शोतॊ – जॉन ल्मथुय जोन्व. त्माचा 
जन्भ १८६४ वारी नागयी मदु्ध वॊऩता वॊऩता झारा. 



तोऩमतं अभेरयकेत आगगाडीचे भागथ आर ेशोत ेऩण 
त्माॊची वॊख्मा खूऩ कभी शोती. अजूनशी फयीचळी 
भारलाशतकू फोटीने व्शामची. नदीच्मा काठानॊ गालॊ 
लवरी अवल्माभऱेु भाणवाॊना फोटी जास्त जलऱ 
शोत्मा. त्माॊना रागणायी ऩीठॊ , चशा, काऩडाचे तागे, 
काकलीच्मा फयण्मा फोटीतनूच मेत अवत.  

नागयी मदु्धानॊतय भात्र रोशभागथ लाढामरा रागर.े 
लाढतच गेरे आणण लाढतच याहशर.े  

अगदी दयू ऩजश्चभेऩमतं त ेवगऱीकड ेऩवयरे. त्मा 
बागात अजूनशी जॊगर भाजरेरॊ शोतॊ आणण येड ेकपयत 
अवत.  



इकड-ेनतकड-ेवगऱीकड ेभरैोनभरै आगगाडीचे रूऱ ऩवयरे तवॊ 
आजूफाजूरा फदर घडामरा रागर.े रोशभागांना रागनू गालॊ उबी 
याहशरी. आता पक्त नदीकाठानॊच गालॊ लवलण्माची गयज उयरी नाशी. 
गालागालातनू धूय वोडत, सळट्टी लाजलत, झुकझुक कयत धालणाऱ्मा 
भारगाडमाॊभध्मे वाभान बरून मेऊ रागरॊ. कधीकधी रुऱालय आरेल्मा 
गामीॊना फाजूरा कयामरा आगगाडी थाॊफामची आणण गामी फाजूरा 
झाल्मा की ऩनु्शा झुकझुक कयत ऩढेु जामरा रागामची.  

इॊजजननमय शोण्माइतकॊ  बायी दवुयॊ काशी नव्शतॊच भऱुी ! 
गोठ्मातल्मा गलत ठेलरेल्मा भाळ्मालय फवनू केवी भोठ्मा, चकचकीत 
इॊजजनभध्मे फवल्माचा आल आणामचा. इॊजजननमय अवण्माचा वयाल 
व्शाला म्शणून गोठ्मातल्मा जनालयाॊकड ेफघनू शात शरलामचा.  

“कुठॊ जाऊन फवरामव ये ऩोया?” लडडराॊची अळी शाक आरी की 
इॊजजननमयचॊ वोंग टाकून केवीरा कोंफडीच्मा वऩल्राॊना दाणे टाकामरा 
जालॊ रागामचॊ.        

जवजळी रोशभागांची वॊख्मा लाढरी तवतळा अडचणी लाढामरा 
रागल्मा. जोयदाय लादऱॊ झारी की रूऱ लाशून जामचे. डगभगत्मा 
ऩरुाॊना बेगा ऩडामच्मा. आगगाडीचे डफ ेगयभ ठेलण्मावाठी लाऩयरेल्मा 
स्टोव्शभऱेु कधीकधी आगी रागामच्मा. रटुारू गाडीत चढून शातातल्मा 
फॊदकुाॊचा धाक दाखलामचे आणण वगळ्माॊचे ऩवेै चोरून न्मामचे.  

“अये देला ,” केवीची आई म्शणामची, “तरुा कळारा आगगाडीच्मा 
रुऱाॊलय काभ कयामचॊम फयॊ?”   



भात्र केवी रोशभागांलय काभ कयण्माइतका भोठा झारा 
तोऩमतं ऩरयजस्थती जया वधुायरी शोती. एअयब्रेकचा ळोध 
रागरा शोता. जुन्मा ऩद्धतीच्मा ब्रेकऩेषा तो ककतीतयी 
चाॊगरा शोता. रटुारटुीच्मा घटनाशी आता कभी झाल्मा 
शोत्मा.  

“अगॊ आता रोशभागथ वयुक्षषत व्शामरा रागरेत.” केवी 
आऩल्मा आईरा म्शणारा. 
“शॊ,” नतनॊ उत्तय हदरॊ. नतरा काशी नततकीळी खात्री लाटत 
नव्शती ऩण केवीरा आलयणॊ अळक्म आशे शे नतरा हदवत 
शोतॊ.  

अथाथत, थेट इॊजजननमय म्शणून काभ कयणॊ केवीरा ळक्म नव्शतॊ. 
त ेवगळ्मात लयच्मा दजाथचॊ ऩद शोतॊ. वरुुलातीरा त्मानॊ इॊजजन-
दरुुस्तीच्मा गॅयेजभध्मे रशान-भोठी काभॊ केरी. दययोज तो त्मा 
लकथ ळॉऩभध्मे ऩडतीर ती काभॊ कयामचा. त्मारा इॊजजनाॊच्मा 
आवऩावच लालयामरा आलडामचॊ. एक ना एक हदलव त्मारा 
स्लतःच इॊजजन चारलामचॊ शोतॊ.      



काशी काऱ गॅयेजभध्मे काभ केल्मालय एका भारगाडीलय 
कोऱवेलारा म्शणून तो काभारा रागरा.  

त्मा काऱात कोऱवेलाल्माचॊ काभ पाय कष्टाचॊ अवामचॊ. 
त्मावाठी इॊजजननमयफयोफय त्माच्मा डब्मातनू प्रलाव कयाला 
रागामचा आणण त ेकेवीरा बायी आलडामचॊ ऩण त्मा काभाची 
तलेढी एकच गोष्ट चाॊगरी शोती. आगगाडी धालत अवताना 
लाप मेत याशाली म्शणून कोऱवेलाल्मारा कोऱवा उऩवनू 
वतत फॉमरयभध्मे घारत याशाला रागे.  

फॉमरयभधरॊ ऩाणी गयभ शोऊन लाप फाशेय ऩडण्माइतका 
कोऱवा नवेर तय आगगाडी लेऱेत ऩोशोचू ळकामची नाशी 
ऩण गाडी लेऱेलय ऩोशोचणॊ अगदी आलश्मक अवामचॊ. 
आगगाडी ठयल्मा लेऱी स्टेळनलय ऩोशोचामराच रागामची. 
कोऱवेलाल्मारा शयघडी कोऱव ेउऩवामचे कष्ट घेणॊ 
आलश्मक शोतॊ. त ेकयता कयता ऩाठ भोडून मेई आणण 
भाणूव नवुता घाभेघभू शोऊन जात अव.े भात्र कोऱवेलारा 
कुळर अवेर तय आज ना उद्मा तो इॊजजननमय शोणाय शे 
नक्की. 



वरुुलातीच्मा काऱातल्मा ऩॅवेंजय आगगाडमा भऱुीच आयाभळीय 
नवत. तयीशी एका गालातनू दवुऱ्मा गालाकड ेप्रलाव कयामरा रोक 
त्मा लाऩयत. कडक राकडी फाकडमाॊलय फवनू धक्के खात, डब्मातरॊ 
जेलण जेलत आणण स्टोव्शलय शात ळकेत त ेप्रलाव कयत. भध्मेच 
कधीतयी कॊ डक्टय मेऊन नतकीट पाडून जाई. फाऱॊ यडत.  

काशी आगगाडमा कभी ऩल्ल्माच्मा अवत तय काशी राॊफ 
ऩल्ल्माच्मा. ऩजश्चभेकडच्मा नलीन प्रदेळात प्रलाव कयणाये 
ऩामोननमवथ आगगाडीनॊ प्रलाव कयामरा रागरे शोत.े वगऱीकड े
फदर घडत शोत.े  

कें टकी भधरॊ केवी गाल रशानवॊ शोतॊ. दकुानात खयेदी कयामरा 
जाताना जस्त्रमा फॉनेट घारनू जामच्मा. रशान भरुॊ घोडमाॊलय फवनू 
धूऱबयल्मा यस्त्मालरून कपयामची. केवीभध्मे तवॊ वलळऴे काशी 
घडामचॊ नाशी ऩण येल्ले स्थानक शे त्मा गालातरॊ वलाथत भशत्त्लाचॊ 
आणण भजेचॊ हठकाण शोतॊ. स्थानकात गाडी मेत अवताना रशान 
ऩोयॊ फाजूरा उबी याशून इॊजजननमयरा शात कयामची.  

“आरी ! आरी !” आगगाडी आरेरी हदवत ेका त ेफघामरा 
स्थानकाच्मा छऩयालय चढरेरा केवी ओयडामचा.  

“खारी उतय फघ ूनतथून !” स्टेळनभास्तय त्मारा यागे बयामचा ऩण 
केवी कुठरा ऐकामरा? तो इॊजजननमयरा शात कयत याशामचा आणण 
इॊजजननमयशी त्मारा उरटा शात कयामचा.  



आगगाडी ननघनू गेरी की, ऩोयॊ ऩाॊगामरा रागामची आणण 
भग केवी घवयत खारी मामचा.  

“चर, ऩऱ आता घयी,” स्टेळनभास्तय गयुगयुामचा.  

“एक हदलव भी इॊजजननमय शोणाय आशे,” केवी म्शणामचा.  

“भी ऩण,” इतय ऩोयॊशी ओयडामची. भात्र त्माॊच्माऩकैी फशुतके 
वगऱे भोठेऩणी फॉकेतरे कायकून नाशीतय ळतेकयी, 
ळाऱाभास्तय ककॊ ला कपयत ेवलके्रत ेझारे. त्माॊना त ेचारनू गेरॊ 
ऩण केवी जोन्वरा भात्र आगागडीचा इॊजजननमय वोडून दवुयॊ 
काशीशी व्शामचॊ नव्शतॊ.  

“आधी शाडॊ न भोडता खारी मे,” स्टेळनभास्तय इळाया 
द्मामचा. “आधी घयी ऩऱ आणण काभॊ कय.”  

केवीरा खयॊच घयी काभ अवामचॊ. त्माचे लडीर ळतेकयी शोत.े 
अॊडी गोऱा कयामची, गाईचॊ दधू काढामचॊ, ळतेॊ नाॊगयामची, 
अळी फयीच काभॊ अवामची. भात्र केवीनॊ आगगाडमाॊची, एक 
ना एक हदलव इॊजजननमय शोण्माचॊ  स्लप्न फघणॊ कधीच 
वोडरॊ नाशी.    

धुयाचे रोट वोडत रुऱाॊलरून धालणाऱ्मा त्मा अजस्र रोखॊडी 
धुडाळी कळाचीच तरुना शोऊ ळकत नव्शती.  

यात्री ऐकू मेणाऱ्मा आगगाडीच्मा सळट्टीइतका वुॊदय आलाज 
कळाचाच नवेर.   

 



केवी जोन्वरा स्लतःचॊ स्लतॊत्र इॊजजन सभऱारॊ तवे्शा तो 
वव्लीव लऴांचा शोता. इॊजजननमय शोण्मावाठी तो तवा रशानच 
शोता. तयीशी त्मारा त्मावाठी दशा लऴ ंबयऩयू कष्ट कयाले 
रागर ेशोत.े  

इरीनॉम वेंट्रर राइनलय काभ कयणाये वगऱे काभगाय केवीरा 
चाॊगरा ओऱखत शोत ेआणण त्माॊचा तो खूऩ आलडता शोता. 
तो इॊजजननमय शोणाय शे कऱल्मालय वगऱेजण त्माच्मा ऩाठीलय 
थाऩ भायत आणण त्माच्माळी शस्ताॊदोरन कयत त्माचॊ 
असबनॊदन कयामरा गोऱा झार.े  

“केवी, गाडी लेऱेलय आणत जा फयॊका !” 
“भाझा तोच उद्देळ आशे,” काभ कयताना घारामचा वलसळष्ट 
ऩोळाख आणण ऩामात बयबक्कभ फटू घारनू बोलती जभरेल्मा 
काभगायाॊना तो म्शणारा.  

“केवी, आता एक सळट्टी घेऊन टाक,” माडथ पोयभननॊ त्मारा 
आठलण करून हदरी.  

“भी वगळ्मात बायी सळट्टी घेऊन मेणाय आशे,” केवी भोठ्माॊदा 
म्शणारा. त्माचा चेशेऱ्मालरून उत्वाश उत ूजात शोता. कधीऩावनू 
तो ह्मा हदलवाची लाट फघत शोता.  



इॊजजननमयनॊ आऩाऩरी सळट्टी घेऊन मेण्माची त्मा काऱी 
ऩद्धतच शोती. केवीनॊ स्लतःवाठी अगदी ऐटफाज सळट्टी 
घेतरी. त्मारा वशा नळ्मा शोत्मा आणण रलकयच 
केवीच्मा भागाथलय याशणाऱ्मा प्रत्मेकारा त्माच्मा सळट्टीचा 
आलाज ओऱखीचा झारा. केवी जोन्वची आगगाडी 
गालातनू जामरा रागरी की, ऩोयॊवोयॊ, ळतेकयी, कायकून, 
गहृशणी वगळ्माॊना कऱामचॊ.  

सळट्टीव्मनतरयक्त केवी त्माच्मा लेगावाठीशी ओऱखरा 
जामचा. फोरनू दाखलल्माप्रभाणे तो गाडी कामभ लेऱेलय 
आणामचा.  

रलकयच त्माची नेभणूक कॅन्टॉन त ेभेजम्पव ह्मा भागाथलरून 
जाणाऱ्मा अनतजरद गाडीलय झारी. सभवीसवऩीभधल्मा कॅन्टॉनलरून 
टेनेवीभधल्मा भेजम्पवऩमतं शी गाडी जात अवे आणण केवी जोन्व 
त्मा अनतजरद आगगाडीचा इॊजजननमय शोता.   

त्माच्मा इॊजजनाचा क्रभाॊक शोता ३८२ आणण तो भोठ्मा असबभानानॊ 
त्माची काऱजी घ्मामचा. प्रत्मेक प्रलावानॊतय फॉमरयलयची काजऱी 
स्लच्छ कयण्माची तो खफयदायी घ्मामचा. वऩतऱेची उऩकयणॊ 
घावनूऩवुनू रख्ख ठेलामचा. इॊजजनालयचा यॊग कामभ नलीन 
अवामचा. वगऱॊ कवॊ चकचकीत आणण स्लच्छ अवामचॊ.  

“ळप्ऩथ केवी,” सवभ लेफ नालाचा त्माचा पामयभन गभतीत 
म्शणारा, “ह्मा इॊजजनात खारी जसभनीलय फवनू जेलतावदु्धा मेईर.” 
आणण त ेअगदी खयॊ शोतॊ.  

 



गालागालातनू झुकझुक कयत लेगानॊ जाताना केवीचा एक शात 
कामभ गाडीच्मा झडऩेलय अवामचा. यस्त्मात अनलाणी उभ्मा 
अवरेल्मा ऩोयावोयाॊकड ेफघनू तो शात शरलत अव.े त्माच्मा त्मा 
वशा नळ्माॊच्मा सळट्टीचा आलाज डोंगयात घभुत अव.े इकड ेसवभ 
लेफ कोऱवा उऩवामचा आणण नतकड े३८२ नॊफय रुऱाॊलरून 
धालामरा रागामची.  

आऩल्मा उॊच जागेलरून केवीरा आजूफाजूरा भरैोनभरै ऩवयरेरा 
प्रदेळ हदवत अव.े त्मा केफीनभध्मे फवल्मालय त्मारा नेशेभीच 
भस्त लाटामचॊ. त्मारा ऩहशल्माऩावनू नतथेच फवामचॊ शोतॊ. शला 
खयाफ अवेर ककॊ ला वभोयचे रूऱ धड नवतीर तयीशी केवी 
आगगाडी लेऱेतच आणामचा.   



२८ एवप्रर १९०० च्मा यात्री शलाभान आणण रूऱ दोन्शी ऩाय खयाफ 
शोत.े ऩाऊव कोवऱत शोता. लाटेतरे रूऱ चभचभत शोत.े जोयाच्मा 
ऩालवाभऱेु वभोयचा यस्ता अगदी धूवय हदवत शोता. आजूफाजूची 
गालॊ अॊधायात फडुारी शोती. कॅन्टॉन त ेभेजम्पव शा १८८ भरै 
राॊफीचा ऩल्रा शोता. लाटेत तीव्र लऱणॊ आणण चढाचा यस्ता शोता. 
चाॊगल्मा शलेत देखीर शा प्रलाव कयणॊ वोऩॊ नव्शतॊ. वभोय 
कोवऱणाऱ्मा ऩालवाकड ेएकटक फघत केवी गाडीच्मा झडऩेलय शात 
धरून उबा शोता.  

वकाऱ झारी तवॊ भेजम्पवच्मा टे्रन माडाथतल्मा रोकाॊनी त ेलादऱ 
ऩाहशरॊ आणण धुक्मात शयलरेल्मा रुऱाॊकड ेएक नजय टाकरी.  

“शा कवा काम आज लेऱेलय मेणाय?” त ेएकभेकाॊना वलचारू रागर.े  

“केवी कधीच लेऱ चुकलत नाशी,” एकजण फढाई भायत म्शणारा. 
“एलढ्माळा ऩालवानॊ काशी त्माचा लेग कभी शोणाय नाशी.”  

भात्र शा काशी ‘एलढावा ऩाऊव’ नव्शता. भोठ्ठॊ लादऱ आरॊ शोतॊ. 
लाटेतरे रूऱ लाशून गेरे अवण्माचीशी ळक्मता शोती. ऩरुाखारनू 
लाशणाऱ्मा नदमाॊचॊ ऩाणी लाढत शोतॊ. वलजा कडाडत शोत्मा.  

“केवी लेऱ गाठणाय म्शणजे गाठणाय.” तोंडातरा ऩाईऩ चालत आणण 
डोऱे फायीक करून रुऱाकड ेनजय रालत तो भगाचचा भाणूव 
म्शणारा.  

इतयाॊनी भाना शरलल्मा.  

“ह्मालेऱेव लेऱ गाठणॊ अलघड आशे,” त ेम्शणार.े “ह्मा अवल्मा 
शलेत ळक्मच नाशी.”  



आता उजाडामरा रागरॊ शोतॊ. कोणारातयी राॊफलय ३८२ 
नॊफयच्मा गाडीचा हदला रकुरकुताना हदवरा.  

“आरा, आरा !” टोऩी शलेत उडलत तो म्शणारा. “तो फघा 
आरा!”  

केवी अगदी लेऱेत भेजम्पवरा ऩोशोचरा शोता. तो बमॊकय 
दभरा शोता. केबफनभधून खारी उतयल्मालय त्मारा अगदी 
फयॊ लाटरॊ.   

 

“काम केवी, चाॊगरी दभछाक झारी का?” माडथभन त्मारा शात 
कयत म्शणारा.  

“नाशीतय काम,” केवी शवत म्शणारा. केवी चाॊगरा उॊचाऩयुा 
आणण देखणा शोता ऩण थकल्माभऱेु त्माचा चेशेया ऩाय उतरून 
गेरा शोता. यात्र चाॊगरीच राॊफरी शोती. पामयभन 
त्माच्माफयोफय चारत-चारत माडाथच्मा हदळरेा ननघारा. लाटेत 
काभगाय त्मा दोघाॊना शात उॊचालनू असबलादन कयत शोत.े  

“जभलरॊव शाॊ केवी !”    

 



केवीरा भात्र आता भस्तऩकैी झोऩ शली शोती. इॊजजनाची 
तऩावणी कयामरा, त ेघावनू ऩवुनू रख्ख कयामरा आणण 
केबफनभध्मे ‘खारी फवनू जेलता मेईर’ इतकी स्लच्छता कयामरा 
उद्मा बयऩयू लेऱ शोता.  

त्मानॊ ऩामातरे फटू उतयलरे आणण तो ताफडतोफ झोऩी गेरा.  

केवीचा डोऱा रागनू थोडाच लेऱ झारा शोता तलेढ्मात एक 
ननयोप्मा ननयोऩ घेऊन आरा. डोऱे चोऱत केवीनॊ उत्तजेजत 
स्लयात फोरणाऱ्मा त्मा ननयोप्माचॊ फोरणॊ ऐकून घेतरॊ.  

ऩयतीची गाडी कॅन्टनऩमतं नेणाया इॊजजननमय आजायी 
शोता.  

केवीनॊ आऩल्मा वलस्कटरेल्मा केवाॊतनू शात कपयलरा.  

“केवी, त ूजाळीर का गाडी घेऊन?” अवॊ त्मा ननयोप्मानॊ 
वलचायेऩमतं तो ऩामात फटू चढलामराशी रागरा शोता.  

“सवभरा फोरालणॊ ऩाठल,” दायाकड ेधालत जात केवी 
म्शणारा.  



माडाथत ऩोशोचल्मालय केवीरा ३८२ नॊफय धूय ओकत प्रलावारा 
वज्ज अवरेरी हदवरी.  

“ननदान ऩाऊव तयी थाॊफराम,” सवभ लेफकड ेफघत तो गभतीत 
म्शणारा. सवभ आधीच मेऊन कोऱवा उऩवामरा रागरा शोता.  
केवीचा पामयभन म्शणून काभ कयण्माचा त्मारा असबभानच 
लाटत अव ेऩण तो शी आदल्मा यात्रीच्मा बय ऩालवातल्मा 
राॊफरचक प्रलावारा कॊ टाऱरा शोता.  

“झोऩ काम उद्माशी बरून काढता मेईर ये,” अवॊ म्शणत केवी 
केफीनभधल्मा आऩल्मा जागेलय जाऊन जस्थयस्थालय झारा. 
तलेढ्मात पोयभन धालत आरा.  

“केवी!” केफीनकड ेफघत तो ओयडरा, “तरुा अगोदयच एक ताव 
ऩस्तीव सभननटॊ उळीय झाराम.”  

केवी त्माच्माकड ेफघनू गारातल्मा गारात शवरा. त्मारा आता 
नततकॊ वॊ दभल्मावायखॊ लाटत नव्शतॊ. ३८२ नॊफयभध्मे चढरॊ की 
भस्त लाटामचॊ. त्मानॊ कऩाऱाकड ेशात नेत पोयभनरा वराभ 
केरा. भी फयोफय उळीय बरून काढीन - अवॊच त्मारा त्मातनू 
वाॊगामचॊ शोतॊ.  



चाकॊ  कपयामरा रागरी. केवी आणण सवभ आगगाडी 
घेऊन ननघार ेशोत.े इॊजजनारा प्रलाळाॊच्मा आणण 
टऩाराच्मा सभऱून फाया फोग्मा जोडल्मा शोत्मा.  

इॊजजनाच्मा फयोफयीनॊ धालत पोयभन म्शणारा, “केवी, ऩढेु 
दोन भारगाडमा आशेत. त्मालय रष ठेल. लॉन आरॊ की 
त्माॊना फाजूरा घेऊ.”  

केवीनॊ उत्तयादाखर शात शरलरा. ३८२ आता लेगानॊ धाल ू
रागरी शोती. पोयभनरा तो लेग झेऩेना. तो भागे ऩडरा 
आणण अॊधायात नाशीळा शोणाऱ्मा त्मा राॊफवडक 
आगगाडीकड ेफघत याहशरा.  
३८२ नॊ सवग्नर ओराॊडून लेग ऩकडरा तळी त्मारा 
केवीची ळीऱ ऐकू आरी 



“गडु रक!” पोयभन ओयडरा ऩण केवी ऐकण्माच्मा 
टप्प्माऩरीकड ेगेरा शोता.  

३८२ यात्रीच्मा अॊधायात धाल ूरागरी. रुऱाॊलय चाकॊ  
लाजामरा रागरी, धुयाडॊ धूय ओकू रागरॊ. सवभ बट्टीत  
कोऱवा टाकत शोता आणण केवीची ळीऱ आवऩावच्मा 
भाऱयानात घभुत शोती.    

ताळी ऩन्नाव, वाठ, वत्तय भरै.  

 

वाडड थव नालाच्मा गालात प्रलाळाॊवाठी गाडी थाॊफणाय शोती. 
३८२ नॊ उळीयातरा थोडा लेऱ बरून काढरा शोता आणण 
आता ऩनु्शा ती आऩल्मा भागाथरा रागरी शोती. सवभच्मा 
चेशेऱ्मालरून घाभ गऱत शोता. घाभाभऱेु त्माचे वऩऱदाय 
स्नाम ूचभकत शोत.े भागे ऩडरेरा लेऱ त ेबरून काढत 
शोत ेआणण त ेशी अगदी बयाबय.  



ताळी वत्तय, ऐॊळी, नव्लद भरै.  

अॊधायात फडुारेरे टेसरग्रापचे खाॊफ बयाबय भागे ऩडत शोत.े 
आगगाडीचे डफे खडखडत इकडून नतकड ेशरत शोत.े चाकॊ  लेगानॊ 
ऩरुालरून धालत शोती आणण रूऱ फदरत शोती. वभोयचा भागथ 
वयऱ शोता.  

ऩढुच्मा थाॊब्मारा ऩोशोचेऩमतं केवीनॊ आणखी काशी लेऱ बरून 
काढरा शोता.  

ताळी ऐॊळी, नव्लद, ळॊबय भरै.  

लॉन जलऱ आरॊ तवे्शा केवीनॊ जलऱजलऱ लेऱ गाठरीच शोती.  

“आऩण शे जभलणाय फघ सवभ !” थ्रॉटरलय शात ठेलत केवी 
म्शणारा.  

इकड ेऩढेु एक भारगाडी अगोदयच फाजूच्मा भागाथलरून धालामरा 
रागरी शोती. दवुयी भारगाडीशी नतकड ेलऱरी आणण नतची शलेची 
नऱी तटुरी. ब्रेक अडकर.े दोन फोग्मा अजून भखु्म भागाथलयच 
शोत्मा.  

आता काम कयता मेईर शे फघण्मावाठी त्मा आगगाडीतल्मा 
कभथचाऱ्माॊनी घाफरून फाशेय उडमा भायल्मा.   

“रलकय दरुुस्ती कया!” 
“आधी त ेब्रेक वोडला!” 
आयोळ्मा अॊधायारा बेदनू जात शोत्मा. “आधी ती गाडी फाजूरा 
घ्मा !” 



यात्रीच्मा अॊधायातनू मा हदळरेा मेणाऱ्मा ३८२ नॊफयचे 
ऩढुचे हदल ेत्माॊना अगोदयच हदव ूरागरे शोत.े  

तटुरेरी नऱी दरुुस्त कयामरा लेऱ नव्शता 

हदल ेजवजव ेजलऱ मेऊ रागर ेतवतवे त े
कभथचायी घाफरून नतकड ेफघामरा रागर.े  

अॊधायात ळीऱ घभुरी.  

“अये देला, शा केवी जोन्व हदवतोम !”  



हदल ेजलऱ-जलऱ मेत शोत.े कभथचाऱ्माॊऩकैी एकानॊ एक 
स्पोटक शातात घेतरॊ आणण तो रुऱालरून मेणाऱ्मा गाडीच्मा 
हदळनेॊ धालरा. त ेस्पोटक म्शणजे वचूना देणायॊ एक रशानवॊ 
ळस्त्रच शोतॊ. बीतीनॊ तो फधधय झारा शोता. इतक्मा लेगानॊ 
धालणॊ त्मारा अळक्म शोतॊ ! त ेळस्त्र ठेलामराशी लेऱ नव्शता 
! आगगाडी खूऩच जलऱ आरी शोती. त्मारा त ेठाऊक शोतॊ 
ऩण तयीशी तो जभेर नततक्मा लेगानॊ आगगाडीच्मा हदळनेॊ 
धालरा आणण त ेस्पोटक रूऱाॊलय ठेलरॊ. 
३८२ नॊफय धडधडत त्मालरून गेरी आणण त्माचा स्पोट शोऊन 
जोयदाय आलाज झारा. केवीरा वभोय थाॊफरेल्मा आगगाडीचे 
भागचे रार हदल ेहदवरे.  

सवभ लेफने देखीर तवे्शाच त ेहदल ेऩाहशरे. “केवी..” तो 
घाफरून फघत याहशरा. त्माच्मा शातातरॊ कोऱळाचॊ पालडॊ 
थयथयरॊ.  

केवीनॊ ब्रेक दाफर,े त्माच्मा सळट्टीचा आलाज जोयात घभुरा, 
चाकॊ  रुऱाॊलय घावनू हठणग्मा उडाल्मा.  

“सवभ, उडी भाय !” तो ओयडरा. तो आता उबा याशून 
अॊगातल्मा वलथ ळजक्तननळी ब्रेक दाफत शोता.  

अॊधायातनू वभोयच्मा गाडीचे हदल ेजलऱजलऱ मेत शोत.े 
खारची जभीन धालताना हदवत शोती. सवभनॊ खारी नजय 
टाकरी आणण काकुऱतीरा मेऊन केवीकड ेफनघतरॊ.  



“चर केवी..” 
ऩण केवीनॊ ब्रेक दाफनू ठेलरा. “सवभ, उडी भाय !” 
त्मानॊ ऩनु्शा शुकूभ वोडरा. सवभनॊ अॊधायात, धालत्मा 
गाडीतनू उडी टाकरी आणण गडगडाटी आलाज कयत 
३८२ नॊफय वभोय उभ्मा अवरेल्मा भारगाडीच्मा 
भागच्मा बागात घवुरी.  

धातचूे आणण राकडाचे तकुड ेशलेत उडार.े चेंदाभेंदा 
झारेल्मा फॉमरयभधून बऩकन लाप फाशेय ऩडरी. 
भारगाडीची भागच्मा फाजूचा ऩाय चेंदाभेंदा झारा आणण 
डफ ेननवटून घयॊगऱत रुऱाॊलरून फाजूरा वयकर.े भोठ्ठा 
आलाज झारा.  



काशी षणातच त्मा अॊधायात कॊ हदराॊचे हठऩके 
चभकामरा रागर.े थक्क झारेरा भारगाडी आणण 
आगगाडीतरा कभथचायी लगथ आता काम फघामरा 
सभऱणाय ह्मा वलचायाने अऩघाताच्मा हठकाणी 
धालरा.  आश्चमथ म्शणजे, ३८२ नॊफयच्मा चेंदाभेंदा 
झारेल्मा इॊजजनाभागचे प्रलावी डफ ेअजूनशी रुऱालयच 
शोत.े एकशी प्रलावी भतृ्मभूखुी ऩडरा नव्शता.  

केवीरा आगगाडी ऩणूथऩणे थाॊफलता आरी नव्शती. 
अवॊ शोणाय ह्माची त्मारा कल्ऩना शोती  

ऩण ब्रेक दाफनू ठेलल्माभऱेु आगगाडीचा लेग ऩयेुवा कभी 
शोऊन एलढ्मा वगळ्मा रोकाॊचे प्राण लाचर ेशोत.े सवभफयोफय 
त्मानेशी उडी भायरी अवती तय अऩघात आणखी भोठा झारा 
अवता.  

नतकड ेजसभनीलय उडी भायल्मालय सवभ लेफ फेळदु्ध शोऊन 
ऩडरा शोता ऩण जजलॊत शोता.  

केवी जोन्व भात्र भयण ऩालरा शोता. सळट्टीच्मा दोयीचा एक 
तकुडा अजूनशी त्माच्मा शातात घट्ट धयरेरा शोता.  



केवी जोन्वरा ओऱखणाऱ्मा वगळ्मा येल्ल ेकाभगायाॊना 
तो पाय आलडामचा. त्माॊनी एक चाॊगरा सभत्र गभालरा 
शोता. त्माच्मा भतृ्मनूॊतय काशीच हदलवाॊनी लॉरेव 
वॉण्डवथ नालाच्मा एका काभगायानॊ केवीरा श्रद्धाॊजरी 
म्शणून एक गाणॊ सरहशरॊ. केवी कामभ त्मारा 
प्रोत्वाशन देत अव ेआणण लॉरेव वॉण्डवथ त ेवलवयरा 
नव्शता.  

रोक आजशी त ेगाणॊ गातात. केवी जोन्वरा रोक 
कधीच वलवयणाय नाशीत.  

वभाप्त  


